
Na minha mensagem de vídeo anterior para vocês no início deste verão, comentei que 
a intensidade e o fardo da pandemia estavam (felizmente) diminuindo. Mas se esta 
pandemia nos ensinou algo, é que o vírus que causa a COVID é sorrateiro - e 
implacável.

Agora nos encontramos à beira de outro surto de casos de COVID com a crescente 
ameaça da variante Delta. Durante o mês de julho, o número de casos posit ivos da 
COVID em Massachusetts dobrou de uma a duas semanas - um aumento de dez vezes, 
de 78 novos casos por dia no início do mês para mais de 700  novos casos por dia no 
final do mês. Não vimos nada assim desde o Dia de Ação de Graças.

Está claro que estamos em outro ponto de infecção crít ica ... uma bifurcação na 
estrada. Podemos prolongar essa pandemia, cedendo e nos deixar levar pela nossa 
exaustão e frustração ... Ou podemos nos comprometer a fazer tudo o que pudermos 
para combatê-la.

Não podemos ceder. E não podemos desist ir. E nossa profunda responsabilidade com 
nossos pacientes e uns com os outros - nossa responsabilidade moral, na verdade - 
deve guiar as ações que realizamos como uma organização.

Portanto, é com isso em mente que estou anunciando hoje três passos importantes que 
estamos tomando como organização para mantermos nós, os nossos pacientes e 
nossas comunidades seguras.

Em primeiro lugar, estamos avançando com a exigência de vacinação contra a COVID e 
influenza para todos os funcionários. Com cerca de 85% da nossa equipe já totalmente 
vacinada, originalmente planejamos esperar até que uma ou mais das vacinas COVID 
fossem ret iradas da Autorização de Uso de Emergência e totalmente licenciadas pelo 
FDA antes de exigi-la como condição de emprego.

Mas as coisas mudaram no últ imo mês. E, como temos feito repet idamente durante 
esta pandemia, precisamos ajustar as nossas diretrizes à medida que os fatos e 
circunstâncias à nossa frente mudam. Estamos à beira de um aumento significat ivo de 
casos de COVID e temos vacinas seguras e eficazes disponíveis. Milhões de doses 
foram administradas nos últ imos meses, e temos ainda mais motivos para estar 
confiantes de que essas vacinas são seguras e eficazes.

Para colocar a importância da vacinação em perspect iva, agora sabemos que, se você 
foi vacinado, você tem uma probabilidade 8 vezes menor de ser infectado - 8 vezes 
menos provável. E se você for vacinado e pegar uma infecção rara "de rompimento", 
você tem uma probabilidade 25 vezes menor de precisar de hospitalização, ficar 
gravemente doente ou morrer.
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Tendo em vista que prevemos que pelo menos uma vacina será totalmente licenciada 
pelo FDA em breve, exigiremos que - como condição de emprego - nossa equipe seja 
totalmente vacinada contra a COVID-19, bem como contra influenza, até 31 de outubro.

Obrigado aos 85% dos nossos médicos e funcionários que já foram vacinados e 
tomaram esta importante at itude de proteger a si e aos outros. A ameaça crescente da 
variante da COVID-19 Delta é muito real. Agora, mais do que nunca, temos a 
responsabilidade de garant ir que todos os nossos funcionários sejam vacinados, a 
menos que eles tenham solicitado e obt ido uma isenção médica ou religiosa.

Também estamos restabelecendo nosso requisito de mascaramento universal - com 
efeito imediato. Todos os médicos e funcionários precisarão usar uma máscara enquanto 
est iverem no local, exceto quando comer ou beber em um local designado - 
independentemente do seu estado de vacinação e se você faz trato com pacientes ou 
não e se você está em uma área de atendimento à pacientes ou em outra área. Eu sei 
que estamos todos cansados de usar máscaras e queremos voltar a um senso de 
normalidade. Nossa esperança é que essa polít ica de mascaramento universal seja 
necessária apenas por um curto período, mas é uma linha de defesa necessária neste 
estágio crít ico.

Por fim, também precisamos atrasar a implementação da nossa Polít ica de Trabalho 
Remoto anunciada previamente, que estava programada para entrar em vigor em 7 de 
setembro. A equipe que atualmente está trabalhando remotamente cont inuará 
trabalhando remotamente até pelo menos meados de janeiro de 2022. Por mais de um 
ano, realizamos coisas extraordinárias juntos - incluindo alguns membros da nossa 
equipe trabalhando externamente. Dados os desafios significat ivos que enfrentamos 
nesta constante pandemia, não parece ser o momento certo para trazer esses colegas, 
que trabalharam remotamente com verdadeiro sucesso, de volta ao ambiente de 
trabalho ... Ao limitar o número de pessoas em nossos espaços clínicos e 
administrat ivos, podemos proteger melhor uns aos outros e aos nossos pacientes - e 
preservar recursos preciosos, incluindo EPIs.

Claro, sabemos que muitos de vocês terão perguntas e desenvolvemos um pacote de 
materiais informativos com informações mais detalhadas sobre esses requisitos.

Essas são decisões importantes. E eu quero que vocês saibam que nós não as fizemos 
levianamente. Mas eu acho que elas são necessárias se queremos viver de acordo com a 
profunda responsabilidade que temos com nossos pacientes e uns com os outros.

Obrigado por tudo o que você faz por nossos pacientes, que depositam sua confiança 
em nós... uns pelos outros... e pelas comunidades que servimos. E por fazer parte dos 
nossos esforços para garant ir dias melhores pela frente.

E eu garanto que haverá dias melhores pela frente. 
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